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 Staffans inför helgen 9-11 februari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hej alla VAIF:are och andra läsare, 

I morgon fredag 9 februari och nu stundar finalhelgen i Romelecupen på söndag 11 februari, men först 
avslutas allt gruppspel på lördag med de allra yngsta födda 11 = P 7. 

Därefter P 06 och sist ut P 04 som avslutar lördagens matcher och också årets sista tävlingsklass.  

253 matcher avklarade och inga w.o. matcher överhuvudtaget. Otroligt faktiskt och vi är ensamma av 
alla arrangörer denna höst/vinter som lyckats med detta.  

Hoppas det håller i sig på lördag också för på söndag är det endast finalister kvar och de brukar dyka 
upp. 

Bra jobbat och ett stort tack till Jessica G än en gång som fixade in 3 lag på två fredagar kvällar som 
alla 3 skulle spela gruppspel ett dygn senare. 

3 lag från Veberöds AIF i semifinalspel. 

F 05. Semi 1. Kl. 10.30. Köpingebro IF-Veberöds AIF/Harlösa IF Vit. 
F 04. Semi 1. Kl. 14.15. Klågerups GoIF-Veberöds AIF/Harlösa IF Svart. 
P 03. Semi 1. Kl. 14.45. Veberöds AIF-Lövestad/Wollsjö. 

Hoppas att vi även kan få in P 04 till slutspel. Semi 1 och Semi 2 för P 04 spelas kl. 11.00 samt 11.15. 

Undertecknad börjar nu plocka ut 40 semester dagar som ska vara borta innan sista juni då semestern 
börjar på heltid. 

Flyttar upp i sonens pojkrum ett par veckor med säng o TV på plats och OS ska följas, invigning kl. 
12.00 svensk tid i morgon fredag ställer om dygnet lite och svar på frågor från er kommer kanske mitt i 
natten haha. 

Har lagt rätt mycket tid på de Nya nationella Spelformer och tror mig ha ett visst grepp om vad som 
väntar föreningen/lagen.  

Läs till och med början av de regler som gäller din åldersklass, annars lätt att man går bort sig med 
bollstolekar, ytor på planen, offside, retreat line osv.    

Herrar A. 

Ny match på lördag borta mot Genarps IF kl. 12.00. 
Frågar lagkaptenen Kristoffer Lindfors om "lusingen" mot Janstorps AIF har lagt sig? "Koffe" mailar 
följande svar;  

Jadå vi krigar på, vi har något bra på gång och riktigt bra och intensiva träningar, bästa jag haft på 
många år i Veberöds AIF. 

Gäller bara att få ihop ett samspelt lag som vet hur man vinner matcher. 
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Ungdomslag som anmälts till seriespel. 

P 16 Veberöds AIF.                                                                   F 16 Veberöds AIF/Blentarps BK. 
P 14 Veberöds AIF.                                                                   F 14 Veberöds AIF/Harlösa IF. 
P 13 Veberöds AIF.                                                                   F 14 Harlösa IF/Veberöds AIF.  
P 12 Veberöds AIF Svart.                                                          F 12 Veberöds AIF Svart.  
P 12 Veberöds AIF Vit.                                                              F 12 Veberöds AIF Vit. 
P 11 Veberöds AIF Svart.                                                          F 09 Veberöds AIF. 
P 11 Veberöds AIF Vit. 
P 10 Veberöds AIF Svart. 
P 10 Veberöds AIF Vit. 
P 10 Veberöds AIF. Grön. 
P  09 Veberöds AIF. 

Anmälan till serier flyttades en knapp vecka framåt från 31 januari till 4 februari, men på undertecknads 
fråga om förskjutningar nu sker på alla andra fastställda datum svarar Skåneboll att ett intensivt arbete 
pågår och om allt klaffar ska en Preliminär serieindelning läggas ut på deras hemsida fredagen 9 
februari som utlovats tidigare. 

In och kolla under dagen. 

 

IF Löddes knatteserie. 
2 lag P 8, (födda 2010).  
2 lag P 7, (födda 2011).  
1 lag F 7/8, födda 2010/2011.  

Plus 2018. 
F 9. Nytt lag 2018. Födda 09/10. 
P 7. Två nya lag i IF Löddes knatteserie 2018. Födda 11. 
F 8/7. Nytt lag i IF Löddes knatteserie 2018. Födda 10 och 11. 
 
Minus 2018. 
F 17. Södra Sandby IF/Veberöds AIF bildar nytt seniorlag i Södra Sandby 2018 under namnet 
Team Sandby IF. Samarbetet upphör därmed. 
P 13. Två 7 manna lag bildar ett nytt 9 manna lag 2018 och antalet spelare i truppen i princip 
oförändrad. Födda 05. 
P 10. Tre 7 manna lag som blir två 7 manna lag 2018. Föreningens största trupp med 28 spelare har 
minskat med en handfull spelare. Födda 08. 
Av detta utläser undertecknad att föreningen kommer åter att öka i antal aktiva ungdomsspelare och 
förhoppningsvis också knattar/knattor. 
Flickor födda 13 och Pojkar födda 13 är årets nybörjare 5 år. 
Ett försök att starta upp en Boll och Lekskola för 4 åringar födda 14 ska ske. Som alltid det stora 
problemet att hitta föräldrar som är villiga att hjälpa till med denna träning på Romelevallen om lördagar. 
Tips från er alla tas tacksamt emot. 
Herrar A + 22 Ungdomslag. Åter en kanonsiffra som vi ska vara stolta över. Målet på kort sikt måste 
vara att föreningen 2019 ställer upp med Herrar A, och ett U eller Junior lag ett måste med 2 lag 2019. 
 
5 lag i IF Löddes knatteserie 2018 är rekord, oftast 3 eller snarare 4 lag de senaste åren. 
Nytt rekord med 7 flicklag under undertecknads tid i Veberöds AIF och som ni kunde läsa Jennys text i 
måndags har de lyckats behålla alla 20 spelarna i samarbetet med Harlösa IF i F 04 samt F 05 och F 06 
i träning med F 07 har nu även de 20 tjejer i träningen. F 09/10 ca 15 idag vill undertecknad minnas? 
 
Veberöds familjen. 
Då hälsar vi Charlotta Bjerström välkommen som ny infoansvarig för F 06/07. Rockad Henrik 
Rönndahl in i tränarstaben på heltid tillsammans med Stefan Bjerström och Anna Boman. 
 
En helt ny kvartett till F 9/10 laget när nu Madelein "Madde" Nilsson och Sanna Thorsén slutar med 
denna grupp och följande 4 personer kommer in, alla helt nya. 
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Huvudansvarig Mårten Hansén, Morgan Lind, Fredrik Lönnborn som ass tränare och Anette 
Andersson som infoansvarig. 
 
Tack "Madde" och Sanna och välkommen ni andra Mårten, Morgan, Fredrik samt Anette. 
 
Niklas Wendel mailar följande; 
SUPEN 
Tränare/ledare utbildningen ”Guided Discovery” är torsdagen den 22/2 samt ”Gröna kortet” torsdagen 
den 29/3. Undertecknad frågar Niklas vad är "Guided Discovery"?  
Svar - Utbildningen ”Guided Discovery” är ett första steg i SUPEN som alla tränare bör gå.  
Basen till att lyckas - Man lär sig hur en träning ska läggas upp. Vad bör man tänka på? Hur vi ska 
kunna förklara så att ungdomarna förstår. 
Först ett teori pass på ca 45 min och sedan visar Mats ett upplägg utomhus på Romelevallens 
konstgräs i ca 45 min. 
Var: Scoutstugan i Veberöd kl. 18-20. 
Utbildare är Mats Larsson och kallelse kommer att skickas ut. Beräknat antal anmälningar 35-45 
personer. Strålande skriver undertecknad om så många tar tillfället att få vara med i denna grupp av 
ledare som alla har något uppdrag i Veberöds AIF! 
 
Nya Nationella Spelformer. 
Då kommer här de regler för de olika åldersklasserna som kommer att gälla 2018. 
3 mot 3. 
Kommer ej att spelas under 2018 om inte enskilda föreningar genomför sina egna cuper med 3 mot 3.  
 
5 mot 5. 
Spelas av 8 och 9 åringar.  4 utespelare och en målvakt. Speltid 3 x 15 minuter och 3 x 10 minuter vid 
sammandrag. Sammandrag ska spelas i minst 2 matcher, max 4 matcher. Bollstorlek 3. 
Retreat line. Vid inspark/målvaktsutkast sätts spelet igång genom att målvakten rullar ut bollen. När 
målvakten har bollen under kontroll i sina händer backar motståndarna till sin egen planhalva. Mittlinjen 
fungerar då som en s.k. "retreat line". 
 
7 mot 7. 
Spelas av 10 och 12  åringar. 6 utespelare och en målvakt. Speltid 3 x 20 minuter. Bollstorlek 4. Här 
talar man om liten 7 manna för 10 och 11 åringar och stor 7 manna för 12 åringar. 
Plan yta 50 x 30 för 10 och 11 åringar, 55 x 35 för 12 åringar. 
Retreat line. Mitt emellan straffområdeslinjen och mittlinjen. 
  
9 mot 9. 
Spelas av 13 och 14 åringar. 8 utespelare och en målvakt. Speltid 3 x 25 minuter. Bollstorlek 4 liten för 
13 år och 5 för 14 år.  
Plan yta 65 x 50 för 13 åringar och 72 x 55 för 14 åringar. 
Retreat line. Mitt emellan straffområdeslinjen och mittlinjen. Sen kommer det svåraste och offsiden 
för dessa 2 åldersklasser. Offside bedöms enbart när spelaren bedöms som aktiv och läs 
noga, befinner sig framför retreat line på motståndarens planhalva. Ni hänger med? Med andra ord 
finns spelaren mellan mittlinjen och retreat line kan spelaren aldrig bli avblåst för offside, lättare att 
förstå? 
 
11 mot 11. 
Spelas av 15 till 19 år. 10 utespelare och en målvakt. Speltid 2 x40 minuter för 15 åringar. 16 åringar 
och uppåt 2 x 45 minuter och i alla åldersklasser spel på full plan och inga regler om Retreat line. 
Bollstorlek 5. 
Undantagsregel för P 04 som under 2018 spel med "gamla" regler 11 manna full plan men med 
de nya speltiderna dock 3 x 25 minuter. 
Undertecknads förslag. Läs i lugn och ro i hemmets vrå genom allt som här skrivits. In på Skånebolls 
hemsida. I det vänstra fället med rött flytta ner 3 sista stycket Nya Nationella Spelformer.  
 
Nytt rött fält och flytta er ner till raden SvFFs sida om spelformerna. Du får nu upp en text på väg till 
Fogis.se.  
I ett blått fält flyttar du dig ner till Nationella spelformer och spelregler och sen kommer det 5 PDF 
filer om alla åldersklasserna. Svårt, nej undertecknad klarade detta och då gör ni det alla haha. 
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Vad ska vi alla i föreningen ledare/tränare/styrelsen fundera på? 
Inventarier som nät och sarg och om detta ska inhandlas? Nät ok kostnad, sarg dyrt. 
Hur ska vi tackla alla regler om ytor? 
Retreat line i 9 mot 9 är ett måste (för att bedöma offside). Hur ska denna kritning ske? Linjera 
konstgräset för 9 mannaspel med Retreat line innan säsongen börjar och så får alla matcher i 9 manna 
spelas där. Gäller F 14 samt P 13. 
 
5 spelformer som man kan säga är 7 i antal om vi börjar räkna stor eller liten plan i 7 manna och 
detsamma för 9 manna stor eller liten plan? 
Betydligt längre matchtider som kräver ett annat tänk och spel på helger med matcher från morgon till 
eftermiddag. 
Dyrare domarutgifter. 
   
Hörs efter finalhelgen och Kalla startar kl. 08.15 på lördag och herrarna 07.15 på söndag haha.  
 
Ber att få återkomma med mer från Janstorps AIF som nu har fått sportjournalister på Ystad Allehanda 
att vakna upp efter BW 90 IF:s konkurs.  
 
Sakfel i min förra text inte mer av division 5 spel de senaste åren utan division 6 fram till 2016 placering 
4 men krånglar sig vidare till division 5 med flera kvalmatcher, 2:a i division 5 2017 efter Genarps IF kval 
igen och nu division 4. 
Kvar från 2016 en spelare och nyförvärven 2017 och 2018 18 spelare. Återkommer lite närmre 
seriepremiären med spelare presentation, skriver dock redan kvalité kostar. 
 /Staffan 
 
 


